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             BU AY DOĞANLAR  

Muhammed Kerem KAYA 

Talebiniz doğrultusunda  

öğrencilerimizin doğum günlerini, 

15.30 -16.00 saatleri arasında 

kutlayabilirsiniz. 

 

ANLAT BAKALIM 
 

Seçimlerinizin çocukların daha önce 

görmediğini tahmin ettiğimiz nesne ve 

eşyalar olmasına lütfen dikkat ediniz. 

 

06.03.2017 Alp Kağan ARHAN 

13.03.2017 Çağan YILDIRIM 

20.03.2017 Baran BULUT 

             27.03.2017 Rüzgar ŞAHİN 

 

SORUMLULUKLARIM 

PAZARTESİ: Anlat Bakalım 

SALI: Oyuncak Günü 

PERŞEMBE: Sinema Günü 

CUMA: Serbest Giyinme Günü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMALAR 

*Dikkat Çalışması 

*Mandala 

*Hikaye 

*Değerlendirme 

*Çizgi Çalışması 

*Matematik (7,8) 

*Ritim 

*İlkbahar Mevsimi 

*Örüntü 

*Sayma 

*Resim Tamamlama 

*Bilmece 

*Hayal Gücünü 

Geliştirme Etkinliği 

*Suyun Önemi 

*Nezaket ve Görgü 

Kuralları  

 

 

 

 

 

 

 

KAVRAMLAR     

*Önce-Sonra 

*Sert-Yumuşak 

*Yaşlı-Genç 

*Parça-Bütün 

*Eski-Yeni 

*İleri-Geri 

*Sabah-Akşam                                               

DEĞERLER 

EĞİTİMİ 

*Yardımlaşma 

BELİRLİ GÜNLER 

VE HAFTALAR 

*Orman Haftası 

*Dünya 

Tiyatrolar Günü 

*Kütüphaneler 

Haftası 

 

Sevgili velilerimiz öğretmenle 

görüşme saatimiz gün içerisine saat  

     13.30-14.30 arası olmuştur  
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BEDEN EĞİTİMİ 
* Yer değiştirme hareketleri 

*Yürüme sekme-sıçrama alıştırmaları 

* Çizgi koşu alıştırmaları 

* Basit stafet yarışları 

* İleri-geri, sağa-sola hareket alıştırmaları 

* Dizme ve devirme oyunları 

* Hedef vurma oyunları 

 

MÜZİK 
*Müzik aletlerini tanıyoruz,çıkardığı sesleri 

tanıyoruz 

*Ritim çalgısı yapıyoruz. Gerekli malzeme (pet 

şişe,pirinç,bulgur vs. gibi baklagiller) süslemek için 

kurdele, sim vb. 

*Keman çalgısını tanıyoruz 

*İlkbahar şarkısını öğreniyoruz 

*Notalar şarkısını öğreniyoruz 

 

GÖRSEL SANATLAR 
*Farklı baskı teknikleri ile çalışmalar yapma 

*Origami tekniği ile köpek yapımı ve tamamlama 

*Çomak kukla yapımı 

*Maske yapımı 

*Dil baskı çubuklarından ilkbahar çiçeği yapımı 

 

DRAMA 
*Duygu küpü çalışmaları 

*27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 

* ‘Hayal Yorganı’ adlı çalışmanın yapılması 

*Hikaye anlatma ve hikayenin canlandırılması 

*Ritim Sopaları oyunu 

 
AKIL OYUNLARI 

*Kısa süreli hafızayı güçlendirme çalışmaları  

*Akıl yürütme ve görsel algıyı geliştirme çalışmaları 

 

İNGİLİZCE 
*My house 

*Likes-dislikes 

*Numbers 7,8 

 

      Sevgili velilerimiz öğretmenle 

görüşme 

saatimiz gün içerisine saat 

12.30-13.30 arasıdır. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŞUBAT AYINDAN KARELER 

 
 

 

 

        

VELİ PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ 

Veli Paylaşım etkinliklerimize tüm hızımızla 

devam ediyoruz. Böylece çocuklarımızın 

gelişimlerini ve öğrenmelerini daha etkili 

hale getiriyoruz. 

Her hafta belirlenen gün ve saatlerde 

sınıfımıza konuk olan velimiz öncesinde 

öğretmen ile planlamış olduğu etkinliği 

uygulamaktadır. 

 

 

100. GÜN PARTİMİZ 

1 Mart itibari ile ikinci dönem 

başlayalı 24’ncü güne geldik. 

Heyecanla 100. Günün gelmesini 

bekliyoruz. 

Kaldı 76 Gün  
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MART AYI ANAOKULU YEMEK LİSTESİ 

TARİH KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 

01/03/2017 
Beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, 

süt 

Mercimek çorbası, peynirli börek kısır, 

yeşillik 
Kakaolu bisküvi, meyve 

02/03/2017 Omlet, peynir, zeytin, bitki çayı 
Toyga çorbası, mantarlı et sote, 

tereyağlı bulgur pilavı 

Çikolatalı kek, meyve 

çayı 

 

03/03/2017 

Salatalık, peynir, zeytin, 

süt,tereyağı, reçel 

Zeytinyağlı prasa  yemeği , kıymalı 

spagetti, yoğurt 
Fındıklı çörek, meyve 

06/03/2017 
Kahvaltı, beyaz peynir, zeytin, 

tereyağı, bal, süt 

Tarhana çorbası, fırında kekikli tavuk, 

nohutlu pilav, mevsim salatası 

Domatesli sandviç, 

meyve 

07/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, meyve çayı 

Ezogelin çorbası, yoğurtlu soslu mantı, 

yeşillik, çokokrem 

Peynirli maydanozlu 

poğaça, ev yapımı 

meyve suyu 

08/03/2017 
Beyaz peynir, yeşil zeytin, salatalık, 

tereyağı, reçel, süt 

Kuru fasulye yemeği, arpa şehriyeli 

pirinç pilavı, karışık turşu, marul 
Meyve, keşkül 

09/03/2017 Sebzeli omlet, peynir, zeytin, süt 

Hamburger (turşu, domates, kıvırcık) 

patates kızartması, domates çorbası, 

ayran 

Pötibör bisküvi, süt 

10/03/2017 
Kaşar peyniri, zeytin, bal, tereyağı, 

havuç, meyve  çayı 

Tavuk çorbası, sebzeli bulgur pilavı, 

cacık, tahin helvası 
Simit, meyve 

13/03/2017 
Beyaz peynir, iki çeşit zeytin, süt, 

salatalık 
Pazı yemeği, tereyağlı makarna, yoğurt Meyve, çikolatalı kek 

14/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, süt 

Tarhana çorbası, terbiye edilmiş kanat, 

peynirli erişte, yoğurt 
Puding 

15/03/2017 
Ankara bazlaması, beyaz peynir, 

zeytin, tereyağı, bal, meyve çayı 

Mercimek çorbası, pide, ayran, turşu, 

yeşillik 
Meyve, açma 

16/03/2017 
Kuru kayısı, kuru üzüm, peynir, 

zeytin, tereyağı, reçel, süt 

Terbiyeli tavuk çorbası, yoğurt soslu 

karışık kızartma, bulgur pilavı 

Kaymaklı bisküvi, 

meyve suyu 

17/03/2017 
Yumurtalı ekmek kızartması, peynir, 

zeytin, meyve çayı 

Nohut yemeği, tel şehriyeli pirinç pilavı, 

salatalık turşusu, yoğurt 

Çikolatalı yuvarlak 

ekmek, meyve  

20/03/2017 
Beyaz peynir, zeytin, reçel, 

tereyağı, süt 

Mercimek çorbası, mantarlı et sote, 

arpa şehriyeli pirinç pilavı, yoğurt 
Browni, meyve, 

21/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, süt  

Peynirli tepsi böreği, kısır, yeşillik, 

ayran 

Tahinli pekmezli 

yuvarlak ekmek, süt 

22/03/2017 
Ankara simidi, peynir, zeytin, 

salatalık, süt 

Kuşbaşılı patates tava , mor salata, 

tavuklu tereyağlı bulgur pilavı 
Paskalya çöreği, meyve 

23/03/2017 
Patatesli omlet, peynir, zeytin, 

meyve çayı  

Barbunya yemeği, tereyağlı pirinç pilavı, 

turşu, yoğurt, maydanoz 

Krem peynirli yuvarlak 

ekmek, meyve suyu 

24/03/2017 
Kaşar peyniri, havuç, zeytin, 

tereyağı, bal, süt 

Etli güveç yemeği, tereyağlı makarna, 

yoğurt 

Kaymaklı Bisküvi, 

meyve 

27/03/2017 
Beyaz peynir, zeytin, tereyağı, 

reçel, süt 

Tavuk çorbası, yeşil mercimekli bulgur 

pilavı, Akdeniz salatası, yoğurt 
Islak kek, meyve 

28/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, süt 

Tepsi kebabı, bulgur pilavı, domates 

çorbası, yoğurt 

Ankara simidi, meyve 

suyu 

29/03/2017 
Tereyağı, kaşar peyniri, bal, zeytin, 

süt 

Kremalı mantar çorbası, tereyağlı kuş 

üzümlü tavuklu pirinç pilavı, ayran, 

salata 

Peynirli domatesli 

sandviç, meyve 

30/03/2017 
Peynirli omlet, zeytin, havuç, 

peynir, meyve çayı 

Fırında makarna, haşlanmış sebze, 

yoğurt, kıymalı patatesli musakka, turşu 

Bisküvili pasta 

meyve suyu 

31/03/2017 Salatalık, zeytin, beyaz peynir, süt 
Kuru fasulye, tel şehriyeli pirinç pilavı, 

turşu, yoğurt 
Muzlu puding, meyve 
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